COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Fonds tekortgemeenten sociaal domein.
Te besluiten om
Ter kennisneming aan te nemen dat over 2016 en 2017 geen bijdrage kan worden
aangevraagd bij het fonds tekortgemeenten sociaal domein.
Inleiding
In het kader van de afspraken tussen medeoverheden in het Interbestuurlijk Programma
(IBP) is besloten om een fonds tekortgemeenten te creëren om gemeenten met grote
tekorten in het sociaal domein te compenseren. Het gaat in totaal om een bedrag van € 200
miljoen, waarvan 100 miljoen door het Rijk ter beschikking wordt gesteld en 100 miljoen uit
het gemeentefonds afkomstig is.
Proces van aanvragen
Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor middelen uit het fonds tekortgemeenten.
Deze middelen worden verdeeld volgens de criteria die door de ALV van de VNG zijn
vastgesteld. Een onafhankelijke commissie, ingesteld door het VNG-bestuur, beoordeelt de
aanvragen aan de hand van deze criteria en stelt waar nodig verduidelijkende vragen aan
indienende gemeenten. In de door de ALV vastgestelde criteria is tevens uitgewerkt welke
procedures worden gevolgd wanneer het beroep op het fonds het beschikbare budget
overschrijdt. Het format dient vergezeld te zijn van een brief ondertekend door het college
van burgemeesters en wethouders, en van de bewijsstukken waar naar verwezen wordt.
Beoogd effect
Beoordeeld dient te worden of de gemeente Krimpen aan den IJssel in aanmerking komt
voor een bijdrage uit het fonds.
Financiën
In samenwerking met de afdeling Financiën is de format ingevuld en beoordeeld of de
gemeente Krimpen aan den IJssel in aanmerking zou komen voor een bijdrage. De uitkomst
van deze exercitie is dat de gemeente Krimpen niet in aanmerking komt voor een bijdrage.
Het gesaldeerde tekort van 2016 en 2017 is te laag om aanspraak te maken op het fonds.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 en 2017 is geen rekening gehouden met een
mogelijke compensatie vanuit het fonds tekortgemeenten. De conclusie dat wij geen
aanspraak kunnen maken op het fonds heeft daarom geen verdere gevolgen voor de
betreffende jaarrekeningen.
Afstemming
Niet van toepassing
Uitvoering
Niet van toepassing.
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